
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    Word jij onze nieuwe bestuurssecretaresse (M/V)? 

 

Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge biedt opvang en onderwijs aan kinderen van  
0 tot 13 jaar in de gemeente Lingewaard. Binnen de stichting vallen zeven Integrale Kindcentra 
(IKC’s) met onderwijs en opvang onder één dak, een basisschool met opvangmogelijkheden, 
peutergroepen en een school voor speciaal basisonderwijs. Samen zetten we een doorgaande 
leerlijn van 0-13 jaar neer en bieden we verzorging, opvang en educatie vanuit één organisatie en 
visie. 
 
Wij zoeken een ervaren secretaresse voor het bestuur (20-24 uur per week), met HBO-
opleidingsniveau.  
 



 
 

Je hanteert een heldere schrijfstijl, vervaardigt diverse rapportages, notuleert diverse 
overleggen en verzorgt correspondentie. Verder voer je (eind)redactie voor o.m. : jaarverslag, 
nieuwsbrieven, persberichten, beleidsstukken en centrale brieven. 
Daarnaast bewaak je en plan je de agenda van de directeurbestuurder en voer je overige hand-
en-spandiensten uit. 
 
Wat biedt De Linge?  
De Linge biedt een goed en aangenaam werkklimaat met veel uitdagingen, waarbij kwaliteit 
voorop staat en ruimte voor eigen inbreng. Voor medewerkers een uitdagende werkplek 
met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en ambitie, in een landelijk gebied op een 
steenworp afstand van de universiteitsstad Nijmegen en de cultuur- en modestad Arnhem.  
 
Voor meer informatie over Stichting De Linge verwijzen we je graag naar onze website, 
www.delinge.nl. Het gaat in eerste instantie om een jaarcontract, dat bij goed functioneren 
wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. De arbeidsduur is 20 tot 24 uur per 
week en de functie is ingeschaald in schaal 8 CAO PO. 
 
Procedure:  
Stuur je motivatie met CV per mail naar vacatures@delinge.nl. Je kunt je brief richten aan 
Theo Pruyn, directeurbestuurder. De sluitingsdatum is 10 augustus. De eerste gesprekken 
vinden plaats op 20 augustus 2020. 
  



 
 

II.B.13 Functieomschrijving Beleidsondersteunend managementassistent 

 

Werkterrein : Bedrijfsvoering - Managementondersteuning 

Activiteiten : Bewerken van gegevens 

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 

 

Context 

De werkzaamheden worden verricht binnen het Servicekantoor van De Linge. De 

beleidsondersteunende managementassistent is belast met het verlenen van secretariële 

ondersteuning aan de directie (en eventueel leden van het bestuur en 

samenwerkingsverbanden) en met het verrichten van algemene bedrijfs- en 

beleidsvoering-ondersteunende werkzaamheden. 

 

Werkzaamheden / resultaatgebieden 

1 Verleent secretariële ondersteuning aan de leden van de directie (en eventueel leden 

bestuur en leden van samenwerkingsverbanden) door: 

− het, in overleg, indelen en bewaken van de agenda van de leden van de directie 

en het daarbij onderkennen van het belang van te maken afspraken en het 

vervullen van een bufferfunctie; 

− het behandelen van de voor de directie, het bestuur en eventuele 

samenwerkingsverbanden bestemde post, het signaleren van urgente 

(post)stukken en het bijvoegen van voor de afhandeling benodigde bescheiden; 

− het administratief/organisatorisch voorbereiden van vergaderingen, het 

completeren van de vergaderstukken, het naar eigen inzicht bijvoegen van 

relevante achtergrondinformatie, het attenderen op bijzondere aandachtspunten, 

het archiveren van de vergaderstukken, het notuleren en uitwerken van de 

notulen van de vergaderingen en het mede bewaken van de voortgang en de 

afdoening van de daarin gemaakte afspraken en genomen besluiten; 

− het naar onderwerp of project aanleggen en bijhouden van werk- en 

vergaderdossiers ten behoeve van de directie, het bestuur en eventuele 

samenwerkingsverbanden; 

− het opzetten, ontwikkelen en bijhouden van een werkarchief voor de directie, het 

bestuur en samenwerkingsverbanden, het bewaken van tijdige en volledige 

aanlevering van de te archiveren stukken en het completeren van de dossiers; 

− het naar eigen inzicht concipiëren van brieven en het daartoe verzamelen en 

bewerken van (aanvullende) informatie; 

− het corrigeren op spelling, stijl en leesbaarheid van uitgaande brieven, 

foldermateriaal en beleidsstukken van directie, bestuur en 

samenwerkingsverbanden; 

− het signaleren van knelpunten in de planning en het aandragen van afgewogen 

− oplossingsvoorstellen; 

− het onderhouden van (telefonische) contacten met medewerkers binnen de 

organisatie (scholen, centraal, leidinggevenden, administratie, e.d.) en met 

externe instanties over algemeen inhoudelijke 

− aspecten van in behandeling zijnde onderwerpen; 

− het fungeren als eerste aanspreekpunt/vraagbaak voor interne medewerkers en 

externe instanties en personen over administratief-organisatorische 

aangelegenheden binnen de organisatie en over algemeen inhoudelijke aspecten 

van in behandeling zijnde onderwerpen; 

− het functioneel aansturen van overige secretariaats- of 

administratiemedewerkers, geven van begeleiding als dat nodig is en bewaken 

van kwaliteit, afspraken en overeengekomen procedures; 

− het (nemen van besluiten rondom) plannen van werkzaamheden op het 

secretariaat en de inzet van medewerkers. 

 

 

 



 
 

2 Verricht algemene bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden door: 

− het ontwikkelen en verbeteren van procedures en werkwijzen binnen het 

secretariaat of de administratie en doen van voorstellen daartoe aan het 

management; 

− het, al dan niet op verzoek, verzamelen van informatie omtrent voor de 

organisatie (centraal en scholen) relevante ontwikkelingen en veranderingen in 

wet- en regelgeving; 

− het naar eigen inzicht samenstellen van managementinformatie rondom zaken en 

processen die op het niveau van de directie spelen en op basis daarvan adviezen 

geven aan de directie; 

− het op verzoek van de directie uitwerken van (delen van) op hoofdlijnen 

uitgeschreven discussiestukken en beleidsnota's; 

− het meedenken bij en (on)gevraagd adviseren over inhoud en opzet en stijl van 

discussiestukken, beleidsnota’s dan wel het in concept aanbrengen van 

inhoudelijke en taalkundige wijzigingen en suggesties en hierover overleggen met 

de directie; 

− het signaleren van knelpunten en doen van suggesties omtrent de uitwerking van 

discussiestukken en beleidsnotities; 

− het bewaken van de uit besluitvormingsprocessen voortkomende acties. 

 

Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden 

− Kader: interne administratieve, procedurele en organisatorische werkafspraken 

die van belang zijn voor de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd;. 

− Verantwoording: aan de directie voor wat betreft de kwaliteit van geleverde 

secretariële ondersteuning aan de directie, de leden van het Bestuur en eventuele 

bovenschoolse samenwerkingsverbanden alsmede voor wat betreft de kwaliteit 

van de verrichtte werkzaamheden op het gebied van 

bedrijfsvoeringsondersteuning; 

− Beslist bij/over: het voorbereiden en de verslaglegging van vergaderingen, bij het 

zelfstandig concipiëren van brieven, bij het verzamelen en ordenen van gegevens, 

bij het maken en afhouden van afspraken voor de directie, bij het naar eigen 

inzicht samenstellen van managementinformatie en bij de advisering op inhoud en 

stijl van diverse nota's en stukken. 

 

Kennis en vaardigheden 

− theoretische en praktische kennis op het gebied van administratieve en 

secretariële methodieken en procedures en op hoofdlijnen van de verschillende 

beleidsgebieden van de organisatie zodat inhoudelijk geadviseerd kan worden aan 

de directie; 

− kennis van interne administratieve en procedurele voorschriften; 

− kennis van de Nederlandse taal en grammatica; 

− inzicht in het krachtenveld binnen en buiten de organisatie en op hoofdlijnen in de 

samenhang tussen verschillende beleidsterreinen en aandachtsgebieden in de 

organisatie; 

− inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de school en de werkzaamheden van 

de directie; 

− vaardigheid in het tekstverwerken met de computer, het notuleren van 

vergaderingen, het uitwerken van notulen en het naar eigen inzicht concipiëren 

van brieven; 

− vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en 

werkdossiers; 

− vaardigheid in het te woord staan van derden voor het maken of afhouden van 

afspraken; 

− vaardigheid in het uitwerken van algemeen uitgeschreven discussiestukken en 

beleidsnotities. 

 



 
 

Contacten 

 met de directie over diverse secretariële aangelegenheden en de onder 

behandeling zijnde onderwerpen om af te stemmen, afspraken te maken en te 

adviseren; 

 met derden (ouders/verzorgers, locatieleiders, docenten, OOP-ers, externe 

instanties) over de secretariële afhandeling van zaken, om informatie uit te 

wisselen over inhoud en voortgang van in behandeling zijnde onderwerpen en om 

(agenda)afspraken te maken en af te houden (bufferfunctie) voor de leden van de 

directie. 


